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DESCRIERE POST 

Asistent universitar poziţia nr. 18 – perioadă determinată de 3 ani 
 
 
Universitatea 

 
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş 

 
Facultatea 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative 

 
Departament 

 
Departamentul de Drept și Administrație Publică  

 
Poziţia în statul de funcţii 

 
Asistent  universitar, poziţia 18 

 
Funcţie 

 
Asistent universitar 

Disciplinele din planul de 

învăţământ 

Organizarea sistemului judiciar și a profesiilor juridice, Drept procesual 

civil I, Drept    procesual civil II, Drept execuțional civil, Drept procesual 

civil, Organizare judiciară și instituții judiciare, Organizare și 

jurisprudență CEDO, Metodologia cercetării științifice. 

 
Domeniu ştiinţific Drept. 

 
 
Descriere post 

 
Asistent universitar, poziţia 18: Postul scos la concurs este din Statul 

de funcţii al departamentului, aprobat pentru anul universitar 2016- 

2017.  Numărul  total  de  ore  convenţionale  de activităţi  directe pe 

săptămână este de 11,07 ore de seminar și laborator. 
 
 
Atributiile/ activitatile 

aferente 

 
Desfăşoară activităţi didactice de seminar și laborator conform statului 

de funcţii, îndrumarea, conducerea de proiecte, lucrări de licență, 

participarea la comisia pentru examenul de licență, participă  la 

concursul de admitere, verificarea lucrărilor la concursul de admitere, 

participarea la promovarea ofertei educaționale, participarea în 

comisii de licitații, evaluări, concursuri, participarea la examene şi 

alte activităţi organizate pentru promovarea facultăţii şi universităţii, 

activităţi de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea atribuţiilor şi 

sarcinilor stabilite prin fişa postului. 
 

Salariul minim 

de incadrare 

 
2378  lei 

 
Calendarul concursului 

 
Perioadă 

înscriere 

 
10.05.2017 – 22.06.2017 

 
Data 

susţinerii 

probei scrise 

 
10.07.2017 

 
Data 

susţinerii 

prelegerii 

 
10.07.2017 

 
Ora susţinerii 

probei scrise 
10

00
 

 
Ora susţinerii 

prelegerii 
14

00
 

 
Locul 

susţinerii 

prelegerii 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Sala C32. 

 

 



2 
 

Perioadă 

comunicare  

rezultate 

 11.07.2017 

Perioadă de 

contestaţii 

 
 12 – 18.07.2017 

Tematica 

probelor de 

concurs 

 Disciplina: Organizarea sistemului judiciar și a profesiilor juridice - Instanțele 

judecătorești (art. 18-61 Legea nr. 304/2004); Răspunderea disciplinară a avocaților (art. 

86-90 Legea nr. 51/1995); Îndatoririle și răspunderile notarilor publici (art. 69-76 Legea 

nr. 36/1995); Îndatoririle și răspunderea executorilor judecătorești (art. 43-51 Legea nr. 

188/2000); Disciplina: Drept procesual civil I și II - Sesizarea instanței de judecată 

(art. 192-210 NCPC); Probele (art. 249-365 NCPC); Ordonanța președințială (art. 997-

1002 NCPC). Disciplina: Drept execuțional civil - Titlul executoriu (art. 632-643 

NCPC); Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-711 NCPC); 

Contestația la executare (art. 712-720 NCPC). Disciplina: Drept procesual civil - 

Acțiunea civilă (art. 29-40 NCPC); Participanții la procesul civil (art. 41-93 NCPC); 

Actele de procedură (art. 148-179 NCPC). Bibliografie: Codul de procedură civilă; 

Legea nr. 51/1995pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; Legea nr. 

36/1995 a notarilor publici și a activității notariale; Legea nr. 188/2000 privind 

executorii judecătorești; I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. 1, Editura Universul 

Juridice, București, 2014; I. Leș (coordonator) Tratat de drept procesual civil, vol. 2, 

Editura Universul Juridice, București, 2015; M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. 1-3, 

Editura Universul Juridic, 2014; T. Briciu, Instituții judiciare, Editura C.H. Beck, 

București, 2012; Popa, Curs de drept notarial, Editura Universul Juridic, 2010; I. Leș, 

Legislația executării silite, Editura C.H. Beck, București, 2007. Disciplina: 

Organizarea și jurisprudența CEDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CEDO) – înființare și reformă (protocolul nr. 11 și nr. 14 ); competență; organizare; 

judecătorii CEDO și cauzele de recuzare sau abținere; Procedura de judecare a cererilor 

de către CEDO - cererile interstatale; cererile individuale; examenul prealabil; judecarea 

cererii de Cameră sau de Marea Cameră; soluțiile; hotărârile-pilot; Actele CEDO – 

categorii; motivarea; caracterul definitiv; executarea hotărârilor CEDO; Principiile 

jurisprudențiale ale sistemului CEDO - efectivitatea și subsidiaritatea.  

Bibliografie:**** Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamnetale și protocoalele adiționale; Bianca Selejan – Guțan, Protecția europeană a 

drepturilor omului, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2011;Radu Chiriță, Convenția 

europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 

2008; Nicolae Purda, Nicoleta Diaconu, Protecția juridică a drepturilor omului, ed. a 3-

a, Ed UJ, București, 2016;Titus Corlățeanu, Protecția europeană și internațională a 

Drepturilor Omului., ed. a 2-a, revizuită, Ed. UJ, București, 2015. Disciplina: 

Metodologia cercetării științifice - Etape ale elaborării lucrării de licenţă, disertaţie, 

doctorat: alegerea subiectului; relaţia dintre planul de idei şi cuprins; redactare, revizie, 

forma finală; Citarea şi parafrazarea. Plagiatul. Bibliografie: Ștefan Deaconu- 

Metodologie juridică, curs practic pentur studenti, Ed Hamangiu, 2013; Mihaela 

St.Rădulescu- Metodologia cercetării științifice, elaborarea lucrărilor de licenţă, 

masterat, doctorat, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2011. 
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Descrierea 

procedurii de 

concurs 

Concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar constă în evaluarea 

competenţelor profesionale ale candidatului de către comisia de concurs pe baza 

dosarului de concurs şi susţinerea unei prelegeri publice de specialitate, în prezenţa 

comisiei de concurs, conform calendarului concursului, cu respectarea art.21 al.a şi b 

din metodologia proprie privind ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă 

determinată. La evaluarea candidatului se are în vedere dispoziţiile art.20 şi 22 din 

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe  perioadă 

determinată, astfel pentru posturile de asistent universitar: 1)dosarul candidatului se 

punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o pondere de 30% din nota finală, luând 

în considerare art.20; 2) prelegerea publică a candidatului se punctează cu o notă de la 1 

la 10 şi reprezintă o pondere de 40% din nota finală, luând în considerare art.20 lit.c.; 3) 

proba scrisă a candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o pondere 

de 30% din nota finală. 

La toate probele de concurs candidatul trebuie să obţină nota minimă 7. 

Listă 

documente 

Asistent universitar – Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post 

didactic de asistent universitar va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele 

documente: a) cererea de înscriere la concurs, semnata de candidat, care include o 

declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de 

vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cat şi din punctul de vedere al activităților 

de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 

10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaților; c) 

curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, semnate de 

candidat şi scanate; d) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format 

electronic, semnate de candidat şi scanate; e) fişa de verificare a îndeplinirii 

standardelor universităţii de prezentare la concurs, întocmită potrivit prevederilor din 

art.13 din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada 

determinata. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat; f) 

documente referitoare la deținerea diplomei de doctor, cu excepţia celor care se 

încadrează la art.12 lit.c: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care 

diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere 

sau echivalare a acesteia; g) în cazul candidatului care nu deţine titlul de doctor 

documente care atestă calitatea de doctorand pentru excepţia menţionată la art.12 lit.c; 

h) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulație internaţională, a tezei de 

doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limba, cu excepţia celor care se 

încadrează la art.12 lit.c; i) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică 

situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 în care 

s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate; j) 

declaraţia membrilor comisiei de concurs privind respectarea art.6 alin.2 din 

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada 

determinata; k)copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; l) copia cărţii de 

identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau 

a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 

pașaportului; o) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente 

care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

m) maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format 

electronic, selecționate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările 

profesionale proprii.  



4 
 

Adresa unde 

se transmite 

dosarul de 

concurs 

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga nr.1, loc.Tîrgu-Mureş, 

jud.Mureş, Sala R14 - Registratură. 

    Comisia de concurs: 

Preşedinte: Lector univ.dr. Vasile-Adrian BOANTĂ, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Membrii: Prof.univ.dr. Dragoș CHILEA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Conf.univ.dr. Eugen HURUBĂ, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Conf.univ.dr. Daniela-Cristina VALEA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Asistent univ.dr. Ramona Mihaela COMAN, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Membru 

supleant: 
Prof.univ.dr. Lucreţia DOGARU, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș 

 


